
Sokszor megátkoztam ezt a várost, 
de mindig visszatértem hozzá

Krúdy Gyula Budapestje
Album nagyságú, vonzó 

címiapú kötet. A címla
pon rajz: dámák földet 
söprő, uszólyos ruhában, 
urak cilinderben, sétapál
cával, rikkancsok újságo
kat lobogtatva. A kötet 
címe: Krúdy Gyula Bu
dapestje. Kiadta a fő v á 
rosi Szabó Ervin Könyv
tár, házi sokszorosításban, 
ezer példányban. Szöve
gét Krúdy Gyula művei
nek részleteiből összeállí
totta. öt fejezetre osztotta, 
a kötetet és a fejezeteket 
a Krúdy-életmű alapos is
meretéről és értéséről ta
núskodó bevezetőkkel el
látta Devecseri Lászlóné.

...mert mindig 
történik valami

Roppant érdekes kötet. 
Krúdyt olvashatjuk újra, 
az eredeti szövegeket, 
ügyesen válogatva, jól 
csoportosítva; s megis
merhetjük belőle Buda
pest korabeli életét, nap
palait és éjszakáit, szoká
sait és embereit, város
képét és egyes épületeit, 
úgv. mintha akkor éltünk 
volna. Arról szól ez a 
könvv. miiven volt a ..fia
tal Budapest” Krúdy sze
mével nézve. „A l e l i s 
m ertebb  regényeiből válo
gatott rész letekkel igyek
szünk változatos és való
sághű körkévet nyújtani a 
főváros történetének égetik 
izgalm asabb korszakáról”
— írta Devecseri LászIó
né a bevezetőben.

Az első fpiezet a „nagy- 
világias korát élő” várost 
mutatja be. „ . . .A z  tf ’ú 
Ftudnnprt naoy. szellős 
körútiaivol, egyenes, szé
les avenüivel env világ
város kom olyságával és 
annlom hiával é l; korán  
ébred  és sohasem  alszik, 
m ert az élet rövid, é.s a 
nansugarat helyettesíti a 
villam os láng. Ps aludni 
vem  is igen lehetne, m ert 
m i n d in  történik m i a m i ”
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láiba beleszövi saját tör
ténetét. érzéseit, vélemé
nyét is. Olvashatjuk a 
Nagy kópé  azon részletét 
is, amelyben a kivetkező 
mondat szerepel: „Akkor 
gondoltam először arra. 
m időn a pesti aszfaltra 
tettem a  lábam , gyümölcs»- 
szaga volt a Dunának, ser
es szaftos virsli illata a 
Korona utcának, és a nők 
tarkabarkaságaikban  úgy 
libegtek előttem , hogy a

szivem m eghasadt utá
nuk; jön  egyszer egy nap, 
am ikor igazán boldog és 
győzedelm es leszek az ide
gen, kőarcú városban.“ S 
Krúdy az lett, győzedel
mes lett, élete szomorú 
alakulása, korai halála el
lenére is.

Hogy elfogult lett vol
na Krúdy a várossal? 
Szerette, de nem volt el
fogult vele. Mit is mond 
Rezeda úr az ősz i utazá
sok . .  .-bán ? „Annyi gaz
em ber lakik  Pesten — 
dörmögte bará tn őjén ek—, 
hogy istennek kellene 
annak lenni, aki tudná, 
hogy ki közöttük a  becsü
letes. A régi betyárvilág
beli Ráday bőséges fogást 
csinálna az Andrássy 
úton. Néha, úgy látszik, 
egyetlen tisztességes em 
ber sincs a városban.” De 
mindjárt ez után ide kí
vánkozik a nagv vallomás 
a Mit látott V ak Béla sze
relem ben  és bánatban  cí
mű regénytöredékéből: 
„Sokszor m egátkoztam  ezt 
a várost, de mindig visz- 
szatértem hozzá, akárm i
lyen messzire voltam. V a
lam ely titoktelies varázsa 
von Budapestnek, mint 
azoknak a nőknek, ak ik  
nem érdem lik mén a fé r 
fia k  szerelmét, és azok 
bolondok m ódjára fu tnak  
utánuk.”

Mágnás Elza 
pezsgőt iszik

Budapest városrészeit, 
utcáit, házait láthatjuk a 
második fejezetben. Igen. 
szinte láthatjuk magunk 
előtt, olyan érzékletesek a 
leírások. A téli Svábhegy, 
egv ódon kis templom, a 
Tabán, az új Margit-híd, 
amelynél a pestiek sze
rint ..valami rejtett hun
cutságnak” kell lennie, 
hogy nem megy egyene
sen Budára, hanem a szi
getnél megtörik, a Bel
város azóta eltűnt utcái, 
a század elejének Nagy
mező utcája, a Tihany 
kávéház és a többi „sze
mélyes” ismerőseinkké 
lesznek. Kriidyt olvasva 
mesélni tudunk róluk, 
részletesen, mintha sok
szor jártunk volna rajtuk, 
illetve bennük.

Alakokat idéz a harma
dik rész, az uralkodó osz
tály rétegeinek képvise
lőit éppúgy, mint az utca 
embereiét, egészen a ko- 
kottokig. Képviselők és 
lóversenyen meggazdago- 
dók „mutatkoznak be” 
Krúdy olvasóinak. Szinte 
elénk jön a lapokon ,.az 
utolsó népszerű ember”, 
Podmaniczkv Frigyes bá
ró. Kereskedőkkel, szer
kesztőkkel ismerkedhe
tünk. Budai szőlősgazdá
val és ferencvárosi polgá
rokkal. Panaszkodó öreg 
pincérek, Rákeresek, el- 
csapott zsokék között for

golódhatunk. S ez a ka- 
valkád folytatódik a ne
gyedik részben is. Szerel
mespárok, találkára siető 
asszonyok surrannak csen
des utcácskákban, szí
nésznők tűnnek fel, Mág
nás Elza pezsgőt iszik, s a 
Rezeda K ázm ér szép éle- 
té-nek Esperesét Molnár 
Ferenc. Ady Endre, Ré
vész Béla, Mikes Lajos 
látogatják, az Andrássy 
út egyik mellékutcájában, 
a „Barátságos Ház”-ban.

Ziza kisasszony 
a masamód

A „széphölgyek” kap
ták az utolsó fejezetet. 
Krúdy a dámákat éppen 
olyan jól ismerte, mint az 
„éjszaka virágait.” Józan 
kereskedők kicsapongó fe
leségeiről. szeretőket tar
tó polgárasszonyokról, s a 
szerelem megalázottairól 
szólnak ezek a részletek. 
De találkozhatunk kis
varrólányokkal is, és
megismerkedhetünk Ziza 
kisasszonnyal, a masa- 
móddal, aki csendesen élt 
boltocskáiéban. „lcalao- 
rkatulyái és kanárija kö
zött” osztva meg minden 
idejét. Nem maradt ki a 
válogatásból az Asszony
ságok d iia  megható alak
ba, Natália sem. De mel
lette ott az Aranyidő Má
ria la is. aki „a kor nyúj
totta lehetőségeket akar
ja  birtokba venni” a fe
jezet előszavának megfo
galmazása szerint. A fia
tal Mária, aki „körülbelül 
tizenhárom esztendős ko
rában  m ár tudta, hogy 
kikn ek tulajdonai a há
zak az Andrássy úton, és 
kikn ek  van a legtöbb tel
k e  a  Városligetben.” Aki 
„együtt növekedett Pes
ten az ú jgazdagokkal, és 
azok érdekelték  m inde
nek  fölött, ak ik  az új pa
lotákat é p ít ik . . . "

Egyet kell értenünk a 
kötet előszavával, amikor 
azt mondja, hogy Buda
pest történetének a ki
egyezés utáni alakulásá
ról nem lehet igazán pon
tos fogalmat alkotni Krú
dy írásainak ismerete 
nélkül. Akik sokat olvas
tak Krúdyról, azok is ta
lálhatnak ebben az ösz- 
6zeállitásban nekik új 
részleteket. S  az ő kezük 
is. meg a Krúdyvai netán 
most ismerkedőké is az 
eredeti Krúdy-művek fe
lé mozdul ennek a válo
gatásnak az elolvasása 
utón. mert e részletekbe 
belekóstolva, kíváncsiak 
lesznek az egészre. Ebben 
van igazán nagy ereje a 
Krúdy Gyula Budapestje 
című összeállításnak, s 
ezért gondolom, kevésnek 
az ezer példányt, ameny- 
nyiben megielent.

Mátyás István


